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RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2544 
ze dne  25.11.2019 

k návrhu schválení dalšího postupu stavby č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov s ohledem 
na výsledky 4. jednání pracovní skupiny na zlepšení stavby Radlické radiály 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

záznam o projednání výstupů 4. jednání pracovní skupiny pro zlepšení Radlické radiály, 
který je přílohou č. 1 tohoto usnesení 

I I .   s o u h l a s í  

s pokračováním územního řízení stavby č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov 

I I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - INV MHMP 

1.  prověřit schválené úpravy projektu stavby č. 9567 Radlická radiála                 
JZM - Smíchov a vybrané projekty projednané a schválené Radou HMP 
implementovat následně do projektu stavby č. 9567 Radlická radiála                
JZM - Smíchov 

Kontrolní termín: 30.9.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 

 
 

 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 

 
 

 
 

  
Předkladatel:  náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.  
Tisk: R-34286  

Provede: MHMP - INV MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2544 ze dne 25. 11. 2019 

Stavba 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov 

Záznam o projednání výstupů 4. jednání pracovní skupiny pro zlepšení Radlické radiály (dále RR) 
s nám. prim. Adamem Scheinherrem. 

Datum jednání: 21. 8. 2019 

Místo jednání: kancelář nám. prim. Adama Scheinherra 

Zúčastnění: 

Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc., nám. prim. hl. m. Prahy 

**** ********, asistent nám. prim. 

**** ********, vedoucí odd. MO INV 

**** ********, sdružení PUDIS-SATRA 

**** ********, sdružení PUDIS-SATRA 

 

Jednání bylo svoláno za účelem rozhodnutí o prověřování námětů zástupců občanských iniciativ 
vznesených v rámci pracovní skupiny, jejichž souhrnné posouzení bylo předmětem 4. jednání 
pracovní skupiny. Tyto náměty – podněty byly očíslovány 1 – 8 v členění dle lokality, resp. 
problematiky řešení. 

V úvodu jednání byly konstatovány základní parametry dalšího postupu: 

- probíhající územní řízení RR nebude dotčeno eventuálními změnami dokumentace, čili 
územní rozhodnutí bude vydáno na stávající verzi dokumentace RR a to z důvodu postupu 
řádného hospodáře, 

- alternativní změny budou prověřovány v souběhu s územním řízením RR a jejich zapracování 
do dokumentace proběhne následně formou změny ÚR, ÚPn či dílčího zjišťovacího řízení 
vlivu stavby na životní prostředí, 

- prověrku alternativních změn a jejich následnou implementaci do projektu RR schválí 
usnesením Rada hl. m. Prahy, čímž bude deklarována jasná politická vůle o tomto postupu. 

K podnětům: 

1. Zlíchov – přijmuto rozhodnutí k pokračování vhodného řešení oblasti dle výstupů studie 
ČVUT. Realizace vhodného řešení bude předcházet zprovoznění RR. 

2. Jinonice – přijmuto rozhodnutí k rozpracování kompromisního řešení vycházejícího z reálných 
vstupních podmínek, respektujících záměry vlastníků pozemků a zachování stávajícího řešení 
MUK Jinonice. 

3. Spojení Jinonického a Butovického tunelu – přijmuto, resp. již prověřeno zpracovanou 

technickou studií. 
4. MÚK Butovice a okolí – přijmuto rozhodnutí prověřit přenesení funkcí MÚK Butovice na nově 

koncipovanou MÚK Řeporyjská.  V případě nutnosti zachování stávajícího řešení přimknout 
sjízdnou rampu do Novoveské ulice k RR, území Butovic ochránit vhodným dopravním 
režimem na dotčených komunikacích. 

5. MÚK Řeporyjská – přijmuto rozhodnutí k zadání technické studie, která prověří možnost 
vedení RR na úrovni terénu a opuštění rondelového tvaru křižovatky.  V rámci souvisejícího 



řešení vykřížení Nové Radlické s trasou RR bude primárně sledováno řešení formou nadjezdu. 
Území starých Jinonic ochránit před průjezdní dopravou. 

6. Botanica – přijmuto rozhodnutí k zadání urbanistické studie (ve spolupráci s IPR), která 
prověří možnosti urbanizace oblasti, vč. záklopu RR. Následně bude zadána technická studie 
k prověrce úpravy RR dle možností stanovených urbanistickou studií. 

7. Dopravní zklidnění – přijmuto rozhodnutí sledovat v dalších stupních dokumentace, resp. 
v rámci doprovodných projektů. 

8. Analýza přínosů a dopadů RR – přijmuto rozhodnutí neprověřovat. 

 

Zapsal: **** ******** 

 

  

 



Důvodová zpráva k tisku R - 34286 

 
k návrhu schválení dalšího postupu stavby č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov s ohledem na 

výsledky 4. jednání pracovní skupiny na zlepšení stavby Radlické radiály 

 

Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov (dále jen RR) je veřejně prospěšná stavba pro kterou od 

ledna 2018 probíhá územní řízení. Níže uvedené změny projektu mají zajistit snazší průběh tohoto řízení ve 

vztahu k místním občanským iniciativám.  

V rámci komunikace hlavního města Prahy s těmito občanskými iniciativami byla pokynem tehdejšího 

náměstka primátorky Petra Dolínka ustanovena Pracovní skupina na zlepšení stavby Radlické radiály. 

Činnost Pracovní skupiny doporučil svým usnesením také výbor pro dopravu ZHMP dne 17. 4. 2018. 

 

Tato Pracovní skupina se do dnešního dne setkala celkem na 4 pracovních jednáních, přičemž ze 4. jednání 

konaného dne 25. 6. 2019 vzešlo 8 námětů od zástupců občanských iniciativ, ke kterým byl vyhotoven 

komentář a návrh postupu investora a projekčního týmu a komentář IPR, viz příloha č. 1 k důvodové zprávě.  

 

Následně byli tyto náměty dne 21. 8. 2019 představeny náměstku primátora Ing. Adamu Scheinherrovi, 

Ph.D., MSc., k rozhodnutí o dalším prověření těchto 8 námětů.  

V úvodu tohoto jednání byly konstatovány tyto základní parametry dalšího postupu: 

 
- probíhající územní řízení RR nebude dotčeno eventuálními změnami dokumentace, čili územní rozhodnutí 

bude vydáno na stávající verzi dokumentace RR a to z důvodu postupu řádného hospodáře, 

- alternativní změny budou prověřovány v souběhu s územním řízením RR a jejich zapracování do 

dokumentace proběhne následně formou změny ÚR, ÚPn či dílčího zjišťovacího řízení vlivu stavby na 

životní prostředí, 

- prověrku alternativních změn a jejich následnou implementaci do projektu RR schválí usnesením Rada hl. 

m. Prahy, čímž bude deklarována jasná politická vůle o tomto postupu. 

 

Záznam o projednání výstupů je přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP. 

 

 

Na základě tohoto jednání Rada hl. m. Prahy schvaluje prověření schválených změn a jejich následnou 

implementaci do projektu RR a souhlasí s dokončením probíhajícího územního řízení na základě stávající 

DÚR. 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 k důvodové zprávě – prezentace „Náměty k úpravě stavby č. 9567 Radlická radiála JZM – 

Smíchov“ 
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